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:il\lasa de Încheere a manevrelor regale, dela Cercul Militar 
1'4 GALAŢI. - Duminecă 23 Oclom- adj, Mihail, directorul arbilrajului şeful niare/u! slat mo.jor al arma- hai, d. ministru al apărărij naţio- (otl:iă, zelul şi re;;is(en/ă ncînfrân~ 
[3trie 1938, - Din cauza timpului rrWIH'VI'cJor şi prim aghiotant re- tci, asigur<im pe Majestatea \'oa8- nule, g('lteral N. Ciupercă, spune: fei, pe rare ,u(ida Ta Lc-ai dovedit 
c p.~cprieillic ~, S. Hegele a dat ordin gal, gt'ncral de divizie Ion Stoices- iră cit vom merge mdn(i in mână, in timpul acestor manevre. 
\ă se contramandeze defilarea mi- cu, comandantul for\elor aeriene, pentru a Înfăptui cât mai bine şi ,1i,IRl.4. TA" Pregătirea, pe care Majestatea Sa 

)S:~tară proiectată să aibă loc amiral Petre Bărbuneanu, coman- cât mai curând gândld eel bun, pe Şi amIl acesta, ca şi În trecut, ai Regale in Inalta Sa intelepciune 
bujkminecă 23 Octombrie 1938 la dantuI marinci regale, general Da- corc Majeslalea Voastră il poartă ucnit la manevrele regale. caulă şÎ reuşeşte a o da Măriei 
tlecuci, cu toate unităţile care au vid POPt'scu, şrful statului major :1nllatri, J'ieronaulicei şi Marinei ,ti ttl'nit însă fn/re noi, purtând Te-le, îIt toale directiile şi mai aler 

tai parte la manevrele regale. general al manevrelor, gencI'al dl' Sde, pentru Întâia oflră (resa dr ofi(er, in .frumoasa dar greaua meserie a 
10 consecintă, comandanţii şi divizie Mihail Ionescu, fost minis- Sjl'fnidi Jla.f{·sUf/ii roas/re "e'i :Uenţiune(l, conş/ienle[1' si pmdu- armelor, formr{/::<i pentru (oattl su-
nducătorii tuturor unităţilor care Inl, p"eşedintc al consiliului de ad- a.<glll·ă aici, În auzul tulm'or, că Ilea drosebilă CI' ,\lMia Ta (lj aril- [ia/,{'a românească, che:::(lşia cea 

au participat ]a manevrele regale, minbtra\ie c.r.r.; inginer ~Iaco\'ei, in/dt'g sif nu pi"6cupctea,~eă nici lin lat taldl'Grwll trcburilor mililăreşti. mai siguri1, c(l mâiIle, - când im~ 
~pu wnit şi au rămas la Galaţi, un- dirrrtor gt'neral C,F.R.; general d(' sacrificiu, numai şi numai pentru- justifică de dl'plin fnsrmneIe de prcjllrikilc vor cerc, - .lIrTria Sa, 
·~e s'a dat o masă de Încheiere în divizie COl'llicioiu, gent'ral COllSt. Ca să se indcplineased cât mai r maluritale ostăşascif, ell care' ai .llihai, Marele Vaevod de Alba lu
~ltf!lla festi"ă a Cercului Militar, pre- Alanascscu, generalii: Gh. Popescu, complei şi cOl mai repede lnalta şi I fGsl rnP/'stif de· Majestatea Sa. tia, lIUitur; ti(' noi, ostaşii Majeslă~ 
u~idată de Majestatea SII Reg('le. Iarca şi TeIt'mac; gNwnll dr, Cris-, aflil d~ /!'q 'tima dorinţeI lkffU/ii a (' .. . l {" Sit "'<1' 

" , • , . ' ,1 . .,,'. ,'{I(e/"u ŞI rupa, eare au {os pre- [In (j ('. !la pur a, aCC/(I:;;1 s{r(! /le/re 
e t ,\Iăturl <le :\laJt'state:i Sa IkgeJe, llan, comandantul srrv. sanItar alI Jhrjcs/a/rl lO(ls(I'l', care es/c rhrar , . ' v ' ,," • v . v 

in~ accastă. masă ~ll p:u,tieipat :\fă-; armal('i, gelH'ral Atanasiu, gem'l'a] a (<IrU În/trgi. i ::','}lIZ ~I(,I, au Ilrmant. rll, draga,~t(' ISI accl~şl famw l~gc~da~a, nU/ne!e 
riu Sa !lfihai, Mal'e Voevod dc AI-: Nicolaescu, f(l'ncl'al Son. g('neral Adn's,tllllll-SC ?olar-elui YOl'vod Mi- ŞI mar ales CII adllUra!H: !'('SPlT- Jlarc/U1 Domn Mlhar V/tetl~l!l, 

lltba Iulia ~l A, S. R. printul FriC-

1

: Sotir Dumitru, general P. Gcorgrs-

tlerich de H 011('11 7.01Iern. cu, general Leoveallu, geucJ"a1 Bu- CUVâtita rea MaJ-estătii Sa le Re gelui 
t -La a('f<lslil masă au hl:lt pal'!t' niş, contra amiral Schmidl, general 

e ".nii:, genel'al de divizie N, Ciuper- ZiSI!, g{'~U'ra.l Tătu. genel'al .I1i('scu. Domnule Ministru, iubiti putut, dela cea mai mică co·1 Cu ocaziunea acestor ma· 
~tă, nlln/slnll apărării naţiOlJ:]]€" gc.1 eontl'amll'al Hoşea, generah: ,Şle- camarazi, mandă până la cea mai ma· nevre, am simtit încă odată 
i .l'ral Iosif Jacohoyici, minislnll În- ! nea, DăscălesclI, P[trcăIăbescu, Li-I Mi s'au adresat, în numele re, să o exercit în mod afec- '1 vibraţiile sufletului acestei 
I ~(:Slrării armatl'i, gCJ1l'ral adjutant teaIlll, Ga\'rilescu, Arigore Popes- 1 vostru, cuvinte care M'au tiv în rândurile voastre. A· oştiri; pe el cantez in vremu· 
il .(.ul Teodorescu, ministrul aerului cu, Pantă,,!, Teodorescu D" Bl'n-! mişcat şi M'au măguHt. I cest fapt Imi dă Mie, perso· rile grele. 
, I marinei, general dl', N. Marincs- gliu, (;josallll, Nicoleseu, Topor, I nal, încrederea sufletească, Cei mici să contribue cu 
d~u, ministrul săn.ătătii şi asistentei Gheorghe Radu, Marinescu, Boicea- 'de a putea astăzi să·Mi spun I sufletul lor, cei mari să pu-
ol:klciale, M, GheJmegeanll, ministl'ul nu, Vlădesc\I, Popescu Ştefan, naş- : cu hotărîre cuvântul în con-: nă toată destoinicia pentru 
nf.rrărilory publice ş! comunicatiilor, ClI, L, Teodorcseu, A\'ra~lescu, p~- : d\~c«:rea ~ş~irii~ -. fiin~c~, I înzestrarea armatei. Iată pro 

Ictor Cadere, reZidentul rcgal al P('SClI Jac, colonel Subotm Pompl- ,oricat al fi invatat In carti, I gramul moral pe care toţi 
0, nutului Dunărea de Jos, general liu, prefectul judetului CovlIrlui, ! orlcâte sfaturi şi î:ademnurl' trebuie să-I urmăm. 
'c~.~ divizie adjulant FI01'ea Tcnes- Adamcscu, primarul oruşului Ga-, i bune ai primi dela sfetnici, A eeastă masă tradiţională 
It tu, directorul maneYre]ol' regale, Ilati, ing, Mihalaehe, directonll p, dacă n'ai învăţat personal şi IA încheierea manevrelor es-

~ ,on\escu, ministru plenipotenliar, C. A.-ului, directorul genel'al al si- dacă n'ai pus singur mâna te pentru Mine un prUei de 
ilJeprczl'ntatul României în C. E, D.; gurantei I. manu, comandor Preda pe unealtă, nu poţi avea ace- a arăta bucuros Oştirii Me· 
11'P, S. Lor Cozma, episcopul Dunării Fundăteallu; adjutantii regali: co- Ilaşi folos. le, increderea şi iubirea Mea. 

'1e .Ios şi Pal'knie Ciopron, episco- lond Filitii, Mihăilescu şi colonel In fiecare an am bucuria La rândul Meu, cer din 
tul armatei, general Ştefan 1011<>5- Ştiub<>i; ofiteri de ordonantă maior acestor zile, - bucurie care partea tuturora din această 

Clilu, şfful maJ'(:lui stat major, gelle- !Ii<> Radu; precum şi ofiţel'ii sup<>- i Mă înaltă, bucurie care Mă oştire să Mi se acorde ace-
,qu! Sănăt<>5cU, generali inspedori !'iod, şefii statelor majore ale ma- 'întăreşte sufleteşte. I iaşi dragoste şi încredere pe 
ŢIe armată: I1asievid, Atanases('u, riiol" unită ti, colonelii comandanti ConstatJ că Oştirea noas-' care Eu i-o port. 
~otaş, Flore~cu; general Gh, Argc- de rcgimente şi ofiterii diverselor tră, cU toate lipsurile ei, fa- t In acest gând, ridic p~ha-

.311 Il, fost mmistl'u al ,a~ăI'ăl'Îi na- ser'vicii auxiliare ale armatei, care ce pr~grese.. 1 r~~ ~e~ pentru ţlr~paş.lrea. 
Irb°r.alc, genel'al de dIVizie Petl'e au cooperat la manevrele rCt(alc. In fiecare OştIre este un ŞI IntarIrea armatei ŞI a 1dea 
I ,llmitrescu, general de divizie Ion pl('cum şi toţi ataşaţii militari moment de criză. Poate, că lulul ostaşilor Mei, de~a cel 
ar~('uş, comandantul partidei Albas- străini; dil'cctorii Iiceelol' Vasile noi suntem in acest moment .. mai mic până la cel mai 
a te, general Dumitru Popescu, {'o- Ale('sandri şi liceul Comercial din MoJestatea Sa ReţJele Şi, de aceia, toti, uniti sufle- 'mare. 
1"1 an dantui pal,tidei roşii, general G~,laţi, Carol 01 "-lea teşte în jurul Şefului Suprem I Să trăiască Armata Româ· 
\(! ,. .. al Oştirii, trebuie să ne dăm nă! (Urale şi ovatiuni frene-
1 '1 OI diN S a vorbit de o traditie.' mâna ca să trecem acest mo~ tice). 
il,! §(ursul domnului ~ener.. . Această traditie ~ n'am. fost: ment cu bărbăţie şi încre·1 In al doilea rând, mulţu-
,~:[tuper(a nlnls1rul AParilrll Nationale Eu Acela car~ a lDteme~at-o. dere. . mese, în mod deosebit, pen-
li('1 ' Nu sunt decat un conbnua- Opera cea mare, care, cu i tru cuvintele măgulitoare pe 
Iri La şampanie" d. general fiec(II'e an câteva zile în mijlocnl tor. I avânt patriotic, a fost îndru- i cm'e le-aţi rostit pentru Fiul 
uri:îupercă, ministrul apţtrării nvsll'll şi nl1mai a! nosim. Dela Regele Carol 1 şi de·, mată cu multă dragoste de I Meu. 
11<,atîonale, a rostit următoa- OS/<lşii Mojeslăjii ,,"oostrc, - ca- la părintele Meu, am învăţat, fostul guvern şi, in speciali Sunt convins că El va şti 
ldea cuvântare: re alături de toată suflarea româ- că grija căpetenie a unui Su- de fostul preşedinte al consi~ '1 să continue această tradiţie . 
. l SIHF' 1I('(lscă apreciază fll(Ît de mult efol'- veran trebuie să fie Oştirea liului, d. Tătărescu, trebuie Cu toate multiplele ocupa-
a t' -, Indic ce le faceti În toate ramurile I Sa. Această grijă trebuie să astăzi continuată cu un ritm l' tiuni, pe care un Şef de Stat 
ţ,rll obicei, care a şi trecul !n fi!' activitale ale ţării, sunt Însă fie cu atât mai mare, cu cât mal accelerat şi cu o coordo- le are, El nu va uita că în 

'f,(H.lit ie, aduce· şi anul acesta pe d('{JSebit de mulţumiti s(l cons/ale I !lilele sunt mai grele, cu cât nare mai perfectă. Eu cer I Familia Noastră este o tradi
a rOjcs/alca Voastrii la mffl'Ue mu- grija de ficcare clipă, pe care M(!- t ne putea aştepta la vremuri, dela ostaşii Mei să aibă în-: tie,.- o traditie sfântă, -
) tt'l:l'l', il! mijlocul ostaşilor. jes/alea Voastră o acordă in spe- mai îndurera te. ! credere în conducătorii lor şi ! că, înainte de toate, trebuie 
'E I I I r;;! 'S r ('('(1 mai mare cinsle, pe ca- eia! A,rmatci, Aaoll(ml!ee{ şi M(/-, Dilr acest fapt, că în ne- liD orice clipă să fie colabora- :să fie oştean. 

18 f (/rma/a, ael'onalllică şi marina rinci So/c. care an mă găsesc în mijlo- i torii sinceri şI patrioti ai şe-I Am fericirea să constat, că 
~y~lă o aşteap/ă în fiecare an, cu cui vostru, cu prilejul aces-I filor, - fiindcă numai prin I din frageda Lui tinereţe, El rfl'lgUl'(/M nrrăbdare. JI.1J E'ST.i TE, tOI' exercitii, nu este numai I această unire desăvârşită tu- urmează acest pas. 

'r, Este o recompensă neascmuită, Imprt'jnrările grele prin care (/'e- efectul unei traditii, ci este i tnrora, dela cei mai mari I Fac urarea armatei Mele, 
a r. ,car,c lndlta bunăvoin(ei (l Majcs~ ce (IsIă:::Î Întreaga omenire just ili- rezultatul unei credinte şi a. până la cei mai mici se poa- I că El va şti să tină sus, pâ
~. pin "ous/re o chelttleşle mifrillÎ- cel preocuparea Cll toi/II drosebită, unei iubiri deosebite ce o: te înh!heba si întări un su- nă la adânci bătrânete. acea.· 

1105 pentru ostaşi! Săi, Şi este, m(1Î pe e(/J'c JIajrsfatea Voastră o poar~ port Oştirii Mele. : fIet. Şi armatei, în afară de stă traditie. purtându-i ace
~I~s. Majestate, o incomparal>iUI fel doW/'j'i oş/il'ii Sale, De aceia, fn Am avut norocul, - de ca. 'scllle, înainte de toate it tre· iasi dragoste şi incredere ca .. ·tmdrie [Jentru noi de a V(1 şti În I special, !loi militarii din guvern şi re sunt mândru, - că am buie un suflet. şI Mine. 



2 F r o n t u 1 de V est 

----------------------------------. 
Dmninecă. 30 Oet. 1938 umiJ --Re.,.isia na't'ală pe Dunăre după 

in~Leel'ea mane't'relor 
Discursul D .. lui Contraamiral Petre Bărbunean~ri 

Comandantul Marinei Regale. Române 
S.imh:1tă <lupi. amiază, ~L S, Ite- hurll dl' ~~'nl'rallli Paul Teodorescu, 

glie, in~otil dl' MiÎl'Îa Sa ~r:H'<"It· mi,,i~trlll <ll'rului şi m<lrinei şi <Il'])' l'ollll'a-al!lil al Peire Bill'hulll',I- ('el, slllflcÎnd nW(t'1'i111111 plulilpl' /'(1- s/,rijinul şi sul! slIjJnwi'gllt'l'ru nelU 
VOt'yod )lîhai de Alba Iulia, n p,'i- conlra-amil';tllli Petre Bărbullt'<lIlH, nu, eom:llHlantlll mariot'i l','gall' 1'0- I/Itr,~ pe tt'riloriul p(lnls!i sl)/","1/ nu 191;/(1 şi pulem SPWIC CII utlt'llk\tive 
mit, pe horuul monitorului .. <:og;((- t!umamhntlll lIIarllll'j n'gal!' l'O-IIJI;iIW, ;1 ,'o,tit uupil 3Cl':lS\:l u:'mil- /'ficiell in lwiillile illamicului. s(/l- la mal'illii :w insli/uie ca ° "'filOl' 
niceanu", rt~vista nnyalii il flolt'i <le IJ\;'uIl:, loan'a eU\';lntal'c: ,III u:cl deusf'melt: i1l retrugerea 101 ti.' tl[J(l/'w'c a l<Irii odu/il cu i,ltu'o' 
Dm.:k!' şi d(' :\lart', ('an';1 luaI! \i, S, Hegl'll' a t l'I:l'ul in rC\'ÎsIă , 111111<'1"1111111 plutilor al sialuilli şi mdc/'('a Ik!}l/tllllli }(mrHÎn. !Cl'lli 

. ,\I,Ul-:,W,\TH. l' I ' ~' tii /' \1'" 't' '"" pflrh' la nuuw"rl'll' l't'gall', 1':' iti pajul mOllitorului iH uralele ' [JIII' 1('1I .11' ('11 IlICarC(llIliJn II OI' 1 /Il ,lIrrtlfl/'1I llU /tOl' Ul (1 WCt0"\Jni'tt 
Pe bOl'dul monitflrului ,'rau (Il' ItJtlPl'i :;oi ale asistC'I1!t.j; ,Intii OiTSlu SI' illlfJl:rlt'sc ;w tir lJlIll(rn'!l tie }IIS, în Jklli1, Il!' hm- alcII/ia deosehi/ll pe C/lI't! JI(ljrropu 

f~~I:'i d-nÎÎ gt'lwral CiUpf~\'eii, Illioi~-' La pupa ""sului, gem'ralul Paul ,,,ni tIc I'/Îlld mOl1i/(/~I',I'lr Co!~ii/~Ii- trIl Chiliei. (~ill cal'c S'II tlprOl:i::io: Ica rOI/sinI (1. a/'(1ta~-o aceslei tar}ll 
trul apărăl'ii na\ionale, gent']'al la- I T('odores{~u a citit următorul dt'crct : .:/'OTlU, tll/lOl1t11'Y, 8,."lt,III/1 Şl (.tt-, /lflf (ll'lIIl1ll1 111 Jlo!dnlltl, pl'oleJeaza mnle de (lpii /1ICc1 din adolescf~ pa 
cobici, ministrul inll'străI'i.i anlla-I "(gal: 1~II,.gi (11/ in/rat ~1'I~.t~tl pl'Îma 0/11'(/ tI!'~'i'!I, mll/edal flr~n t1H'I~I~~I('I'I'a Î1l clÎnd Îll, cl1lcltor!<I F(ln~iliei R~9lsufl 
tei, general Paul Teodort'~c\l, mi- ,,~oi Ca,l'ol Il, prin gratia' III es('(ulrcr 1"~/1:;~ltlll//I, sul: f'/JItIH/ltl'l I :;i~IJ)(/fI~n', 1/ J~dtcl ])1111(/1'11, de~d- pc ~)IIlJ(ll'e. MlIllI'lIl PI'II'/. se tllfltă I 
nistrul aerului şi marinei, general lui DtllUJleZPU şi voinţa. nu- Il'Mnlltlliiwlllru lwsfll(m' .'It'/lfIslwrl; ; /lI,l/'şcşn' r:!lIIIII/'I'U Ilo/dor /Jolşel!l~(, 11e11llelC"1, CII elUllwşterea III dCllfl.re 4 

dr, N, !\brine~ell. minislnJl sănil-! tiunei, Rege al ROllHÎniei, la ,E:;/(O Înl~;:~l tI(l/ii ,În :nll/ 1!II/S, I tim J)c!!ii. uptlrd (talatii de illlJlI~1a ti, rrăuilhr" st'mll~rldor, I1Ill1letJrra sll 
Biţii şi aSiste,nt,t'i sOda, h', :\~, (~I,\l'l- I toti de faţft şi viitol'i sflllfi- /'(lnd H(mlflllt~l se (/!!/'~111~ II!' J)"m~- I (h.'\{~'r:!101(Jn.l'l' ,a It'I/Pe- lor bl~IŞ~/I:(,I'1 ŞI a prclms cll,lUr v .~~1 {(le(1 pr1"i, Il 
nlegeanu. Illllustrni comunLc.ltLtlor! tat e, r(~ 1'11 II f()r/a fltwlO!t/ UII/lllrtt//l/ll,! r'l 1I,lt iiI' IW fi 0111111 Srrt'/ulUl ŞI rc- a!illJlW'e Il MUJestatll Voastre ~1101 
şi Il1C.I'ăl'iIOr pU.blk(!I .~lili\ă Cons-I Asupl'a l'aportului minÎs-1 impwuitrdu-se ÎII l'I'sjl/'c1,II'I'(/ tll'I'/'- .o( ',1/111" il! Il dO,/1II (,l/l1Ipa~~.if! (/ r(I::- l-.lmPingcrc a [lulerii ilai 1(1 Il' , Pa 
talÎnescu. ministrul economi,:i na- j tnllui N o,stru, scaetal' de l,tU~.'iI()I' ci de :m!'er't,l1Ir/(~/~ {II' (/("",r-, I,(,'ttltlt~ 1~~"ltI:'r1,' ~)tl11llrrr,. lJulUll'C 1<1 Mw·{'. ~~ltll'll('ll tat 1r('f7~ 
tiona.le. guvemalor 01 BăIlCli Na-; stat al departanHmtului ac- .';1(1 mw:!' aptI llilPlfllll'lllI, c/~I'I: ,rfl , I~rrp(l I'II./W/ Jlo~rll/ d,!' [)11I1~lI'C $"I,(,ralul nostru maritIm era neaţutll 
ţionalc, EUgL'11 Titcann, slIhsecrl't:'ll'" ,rului şi mal'inei, sub IlO. ,~:)OO Iloall' frmpllrik ., nlnJs JlrlPlnl!' i Id"I'I',~I/! CII IlW(l ,11'('1 monr/ollrl': 1'111, I cu 
de stat al pl'esei, şi pl'Opagandt',i'! __ 1:l38, am decretat ~i dc('l'c- I pnp~are1o,. ÎJlIlepărlll/t' şi i/l~eri1tl:- 8rll'.~"rn'" HII$/Il't1hllI şi .t/',d~(llrll'IJ So/t'mllitattl(~ de ad, se adl1ltfjdte, 13 

Victor. Căfle~'e:, relHlent I'l'gal ~! 11-1 tăm:. le • ŞI <1 d~11 nc~~lrl'c la ~ r~:ho~tC, /,lu,JlII, d,'s~l .. mhl'(/r"11 lI/orlnrlw't HtI-jllCde ~ctc ,mlln~te ,ŞI numerr4toal 
nutulUl Dunanl dt' Jos, gt'llrraln !lI" .\I'L 1. __ Se COJlfcl'{t "St'IU- crllllCcnl'. /Il,~cl'lltld pe raho}1I1 111C- ; "II 1I-1'/!!1Ilt I:, I/JC carI M(lJestaleu 'oasl1'(l !!'-Q.t. 
corp '«(' al'tuală Alanas('s('l1 şi n:'l- nul Onorifk" pent ru 25 tie Iii omenirii amintiri măn'le :<0/1 I LIt '.li' .llt,1i JflJIi, mOlliloll/'el!' C()- fl1p/uit in aureola strdlucirii ~ t 
si t'\'icl. contra-amiralul Petn' fl, ... ·! ani în servidul armatd 1'0-' timpuri de groazd, ,gillliiceann şi Hl'r1Iiltlll1 si PI'dl'/a l,qeşli şi ea va rifmtÎne nepieril~,r II 
bUllt'aUU, COm~I}(~anllll .121arinei re- I miine urmiitoRl'cle, m~mi toare lUi,~juirul .filele istorii'ult~~ f~oli/t'~ Nicalae Ioan SII1I1 drcol'lIlc, la C/,I'-! ÎI,', istor,ia ,regcncrclrii şÎdrspo:~i, o: 
gal? gt'l\el'al IIlglllt' l' Nasturaş, ('0- ,~i ved-ete ale mannel regale, ,1'!Juiale fJI'!sltft că intre /1 ni I 1881 .şI nap,oda, CII 111l1rr. .~o/I'mlllfllfe de, rll marrnel regale, .~I , J 

mandanlul asellal,ul11~, marinci mili- ~ dup[\ Clun urmea:ul: 11888 a fost o perioadă de COJlstl'l/f'- ."tflljl'slait'a .V'~Il~t/'(l CII ordinlll i ~s~(lzi le, c~/e dafă marirurrijllL~lIst 
tare. contra-amlraln Hoşca, Coz- I 1\Ion i toar(> le 1. C. BI':l t iallu, ,tie. oryolli:al'e şi pregătire It l1j1l- 1 SI~(lUa RomaIllel cu spl/dl' şi 11(1/l- ferIcItul prlle] de a pl1tea e.r~o~ Ită 
linsehi' şi Al. Ghl·orghill. sccrt'tal' Mihail Cogălniceanu, Lascăr' rinei, in care timp lolul eoordom/ glU'n de Virtute ;lIilifanl p/'Jlll'tI m!! 1'Il/ j{'stătii Voastrc tO(llr1 q~UI SI 
gUlCral al Illini!;teruilli aeerului şi Cat argiu şi Alexandru La-' CII ccrin/ele statului în rczohJarea /lulIJurn" (le care Uli riul (/ovadil, titudinea 101' şi (lddtlCIl/ 101' rlM,t~'t'1I 
marinei, g<'neral adjutant Ion Stoi- ~ hovary: I cfr.:stiunii dunclrene. re/alipe la l1li- ofiterii şi tl'upa. În 1'(1:"0 ill 1 dl1l ta/nent pentru neÎnce(uta grija ~l, ro 
ceSClI, comandantul fflrţC'lor acrif:·l \T(ldetele: N'o, 7 Locotenent lJiga/ia şi poli/ia fllwia/ti, atât rit' 1916-1918. I acorriif marinei regale şi, fn ~I;liI,. IJI' 
ni!, general Flore:'l TellesclI, direc- Calinescu Dumitru, No. 3' mult des/)(ltut!' in corrgrese/e ce au j DupIl'S de ani de st'l'llicill activ de adlÎncif rectlnoştintii şi Dl'tI'ţl~ d4 
torul manevrele regnlC' si coman- j Ciipitan Romano Mihail ~i' ImJlat l'ă:boiului din 1877-Î8, I şi după trecere(l IlTlui ră:boiu 910- M amintire a zil!'i cc111d ati in4clU• 

dantui corpului el dt' a "I1I<\tă, gl'nt'- ?\o. 5 Maior Sontu. I In aCl!aslii pe riOIldt'l. floli/Il f1u-, rios. marina militară flul/ială şi de' gurat acesle IlniMli de luptiire AI 
rai, Da"id Popescu, şeful de, st~t i "\I't. 2, "-_, :\finistl'ul :\o~- ilJiulă a fost ill:::estrată CII mai mlll- I mare a los~ mod~rIl~:;ată cu lI~lJi 1 CUllstruite şi le ati dat o viu/(! mP-, ,~' 
major al manC'Yl'C'!ol' !'l'galt', tngl- tl'U, st'el'etar de stat al de- k şalupc şi vase de poliţie, s'au de constructie 1I0U(I ŞI C/1 tot IIlt[a- cu profund, respect rog pe ljatlC' 
ncl' Marino, admini!;il'lltor dl'legat partaUlent ului ap]'u In i şi ma- (,CI/lslrrlil ca:ă/'lrrile ~i pOI'~111 Ttglillll, : jlll de ril::boiu l1ecesar, jes/a/ea Voast,'ă să primească , ~I 
al U1.Îne\or Conconlia, contra- 'rinei se lI1săreilwază eu ('xc- W't'l'llltllll fi oii/ei, s'a intemciat şcoa-l Efodurile l'i'u/Îzute <le industria' {Jar/ca mm'ind regale IIC('1I1 $' Cel 
amiralul Schmidt. general 1. Ilcuş,' rutarea d('cl'etu}ui ue fattl. /a dc mll!'ill(I. iar pentru Mu/'e s'au I/'(Irn<ÎlHl constituie 1111 credit pentru, ho~ e,recalaf in (/1'$enallll I1lf1ri, Ho 
comandanlul partidului alhastru'l' CAHOL 1 I. CO/lstruit un cl'Ilcişelor, /I'ei torpi- mI/rina l'/'yală cil ea poall~ con/a: Cf'l.rr e ° C(,'Pie fid,eUl. Ia s('ar(l Irul 
geIle,'al Popescu D.. comand:11ltul " ," 10(11'(', 1'1'ielll Jlil'c('a şi o (,(lIloltil'-1 pe indusltia infcrni1 În timpllri c/'Î- 'a ce!or [latru monitoare Cogă-,crgh 
partidului roşu, col. Pompiliu S\I- ~IlIll:'itl'ul af'\'uhll,:1 nlal'l-, re! ! !ia, Totllşi Ilom li/le seamă eli pe. eCllml. BI'ăiianu. Lahoullry si ~()gar 
bolin, prefectul jlldclului Coyul'lui, Inel: general Paul 1 eOdOl'eS- I' De/a 18$8 la 19()(j se p/'oduce ° /)tmiircu de Sus se afimul o voÎntl1 largi peIi"'11 ca el sit inCl'rdin/!ocaf 
Anaslasiu, primarul oraşului (ia- cu. Sll1rJIWI'C În perioada comlrllcl:rtli ciI' (/ (lamina acclulă pllrle a mult. pe Majestatea Vonstl'tl ('(1 pm

ltc, 
laţi, inginel' !\Iihalopol. directorul 1 După citirea HCl'slui (je('l'cl, Su-j a HWl'illl'i, EI/eniml'nlr/r dill 1!1(J(/, !riiscoiiltrilii fluuill şi CII nime'l1i mI: 1'( fJ/'e::;cn(n[r de acc(lst(l miniaht gad 
PCA, Didi('L' Poulain, dirC'ctorul

l
' v('!'anul a ll'gat panglicile comC'lHo-1 CII incon/o/'('u l'e/uliiIol' dillln' HO-l Ştii' unde SI' ()(I lJ1'oc!tl('e loui/ul'o! (fei pe DlIlllll'e, afi,'mii Iwinla ţ in 

săptămânalnllli (rao('('7, (:alldide, I'ali~e .. I~C drapelele m~ni~?T,U,~ui: I mânia şi ,B;tlg(/I'i~l, '5i c('/~. d~n 'l~/)~ ar:'(:!lollisnHlII~i forlc/ol' d,/! d(~I~ill(/~ : lIu'uml/ll~ d(' (l irwillfll'. dt/c(! IIr;: ~ 
ctr, etc. I dllpa (,II l' ar(~slca au fost Ildlc"tc' cu (/IJtlrt/ta (TtlC1ŞI'lOl'lI III 1 l'tJ:p/,nl:I,' tii pc (t(,cl/sla ('al/' llHIII!1l1hriH C(I- t,'a l'a {I tUl'hurnf<l, ' 

Pc O vreme ploioasă şi }'e('(', ('Il la c'llarg, "PolemJ.:in'· ill Iti/fi Î.onslan(l'i, IW 1',· /,(1 /cYrt in "iilor MI11'<'I! Xâ/'drl-1 " ~i î1l al'Csl/'-~1Ti<11lII6,"(,\i, 1 
un ,,:'inl puh'l'nit', :\L S, HI'gde, p1lr-; Intr'o illlpn'sÎonantă IinÎ~lc. <1U7.in c/lIl{ol ('<il de slillict era a[lflran'(/ litri Cll .1[I//,('(r Neu,llnl şi 1I1t1nei '"Ii marilwr.'i .ll{/j('~lt1tii \,()~,~tlllll 
ttmd unifol'ma tl1fLrinri, insotit dl'; du,se llulll;,i YlH'lul v;1I\tullli, gene- ,tiil'ii [CI gnmitd.e flrwio/(' şi mll/'i- poltle l'a fi IIC/1(l!' rit' Ittl 1101/ I'fort inll'tln elan ril' lletrirmul'ild 11'a li 
Măria Sa i\I:ll'('](' Yflcvod :\Iih:li şi i mlul Paul Teodflrescu a dat dUre illlil'. CII IW/1e!c SIlII' illllCchilc şi J!l'l1lr'tt o 11l!'!I/i/W lI('lIti111' irit//'/!-: .tJO.~lc Jlrn/ru S,l/Jr/'(lTIul lor. str~':\:'l. 
d,~ fomand?rul Sliuhei, adjutant ,'('- aelll~ui (,()I~H'mor~'ti~' ai inHugur5rri llcCOreSpltt1;:iî/ollre timpl/ri/o/', 1 1111 lui .. NC[l1 II 11 Î/I /I('l'aslii /1111'11' fi. dil! odânC/11 silf[drrlui: .,811 Iro{rll

:, 
/la!. fi SOSLl In ora 15 \)(' hOl'dul, l1lomlonllul Cog;llnL('Callll. I'('parat A('cste et'l'llimellll' p1'odtlc o îll_,J)lIlltll'H' : /"1 ,\1, S, IkycJe CumI n! Să f' ,1, 

tl10IHtOI'l!lui .,Cogălnic(,fLl1U", wnincl: ~i Înarmat de cur,ind, I !lrijo/'{/re În tllră si eâtip(1 ofiteri de .llajl's/oil', lorrll' (/('I'sll' rl'lIl{:::lIl'i l' ilr.~('ii ,Ut/riu SII .lTardl' VOI" dtl 
dt' pe hordul yachtului regal "I.u-I ;\1. S, Ht'gl')l', ~lan'll' Yoeyod Mi- I mn/'inct se slriidrtrsc sii cOlwillgâ in marină s'au făcut totdeauna CII MiJII.lU" (apll/uz(! şi urale) ~ronl 

f y 1" 1 C y' F' l' 1 \11 1 l' '. 1'" 1 '! ,- IIltâl Cl'a 1H'll CLI şa upa .. ,apltan .ll~('n laL ((' , la \l la ŞL ma ,II (('mnL-, 9(1Vel'l1111 la IWlHlI/r IIr!ll'lllc d/' IIpel- I -- - --- --- ,- , ' 
.) 1 " "t' , • I .. Z'< ~ au ('seu, I tari prel.('ll 1 fiII sC'l11nat apOI m' /'II/'e pe (I[1(/. r ':' 

Suveranul a fost Întâmpit\:ll la ICal'lea de .\Ul' a 'yasului. I ])1l[)(1 crrm in antll 1882 fre/lllfÎlI- i S c: n 1 il f 1- O n ill~lJIa, 
...................... _._ •••• _~ '1 ta/a activitale dl' pe /)unăre a con- : ll!: 
~ I ~M 

rlll,~ gl1t'e1'1wl al' alunci să riole:e' , " 

',',SCHII_U 
or,.a, d C.Jnemato_,graful Filmelor Mari I~lef~~ m(/ri~(/ CII uniltltilc ele politie a-: :~i1( 

-- - - mintitl', tot aslfel Îl! allul 1 [lOii, sub I I{ I 

In lIe(o· P eter "orre într'un rol du~lu .intre- !)/'rsillnea ev('nimentelor, a"uuernlll t li' re zi ...- cându-se pe sme lDsuŞt I 

Razbunarea ze"tlel sn"lua Azi la 3, Duminecă 11 30 (1 prevă:ul În budgcl suma de 12 S'a s c h .- m bat I '~ la li şi 3 matineu cu preţ, red, miliuone lei aur cu care s'au cons- P a.~ ZI: 

Jurnal Si (omedle, Repr.: 5, 7,15, 9, In. ,Inrit aceste l/alnr monitoare de nIL t · CI d S t t-" • _________________________ i, crile 700 t()Il~ deplasflmenl În ŞCJIl- U O erI ele a ntsll' 

~~~eeeee~:/i.'rele .,Slllhil:/ncllle Te('hico TrieS-j . piuI'( 

I C O R S O CINEMATOGRAF DE ,liIH/:. S,i monta!e in ars('ll,alul m(/- NIl 
T 1 20.6i I"IIICI dlll Galntl, pl'ecum ŞI opt "e- ou p an 

PREIIIERE e . : deie (1 câle ,sa de 10111', pe şalltic- 13 
Garanţia spectacolului bun 1i/'lIi "Thomlls 11'0n Worb", din ,111- ' ,Mit 

Paul Horblger Rudoll C rl glIa. şi aduse /a ,Galati CII mijloac(' 20 ". [:oa~ 
Lu~le En~USC~ GreU 1hefmer Jlr:op"~i peste callullli Mânecii. pe câştiguri a Lei ualll~ , .' I n 111 ŞI Dundre, 

alcătuesc ansamblul fIlmulUi II LaIlSIII'e(l monitoarelor şi 1101(':(/- tul 
V .II G il .B O N Z 1 1 11'('(' 101' SI' facI' ('II l1](/re greu/alt! 1 ta I 

Jarnal Paramount, Repr.: 3, 5, 7,15 şi 9,15 1/
(1 19 SqJ(em,"rie 190Î, ,tII prc:('nl~rl\ ' • O O O • O O O~e~1 

S A LAI N C Ă L Z I TĂI JI S" nl'~l:I~1I Cal'ol 1 ŞI Il ?l~m/lrl-, t d. 
• 101 fW11I1,et Hl'ga/e, pflrllCtplltlC! ŞII ,Il 

~ ,ll<rjesla!ea "(J{/s/rl1 ca Prin/ He!1of.\ La clasa I·a 18 ml'll'unarl" pe lun~~t{ig'e 
F_ URANIA _SI 

Telefon: 12 - 32 

811. recunoaştem, am râs cu 
hohote, am râs cu lacrimi, am 

râs sgomotos, fără frâu la 

Stall şi Bran 

Complectare: Silly Symphonie 
colorat şi jurnal "Metro" 

1iii~1UI~~IJV4~iU4iIUIKj"iUIKQQQ~"'QgQg4iji18 In (lmlI 1.908, această 'csc(/(/ril dc I ~, 
Blanuri, mantouri de blana J)tIlU'i/,(' Întreprinde prima ci ci!W- 4 câsUguri de Lei 6.000.00Gtciur" 
lucrări de biănărie după tOl'it, de illslruc/ie până {a Ttlntll- I 1 

cele mai noul Dlodele ertine I,SI'UC/'ill şi "izilea:ă porlllrilc /)/I.! 74 câstiguri de Lei 200.000,'u1] 
execută I1rlrii, unde esle primitc'1 peste 101,i 598 câstiguri de Lei 100.000Il

f
ir, 

C L O N O 'A CII lin cllll1ziasm mişciilor, l ecl 
II! ('(1mprl/lf(l din 1913, moniloa-l"p t I d ... '. I ~ 

blăna.. rele asigllNl n{/l'igntia pe IJ,l1ulre şi: rocen u e CBst, I guri 63.32,°
11
, 

A •• D. Il'l'c('rro IrtljJl'lor in Bi/{garia, COll- i - ill 
luI, Regina Maria 8. (III curte) 'l/'ihuil1d la aşe:(//,e{j poduri/nI' /les- : T 

fMM'MMt~lNMMMMIilelr?I:~~';):;itll nosl/'ll fir ÎIl(rrgirr,! r a ger e a clasei I-a, 
- • Prut d - ă I {(,,.,;, {IIHlirlli/, CII loale al1e,w/c $(1- li llJorm1Jfl- ,., Ig~ tt1cor 

I~~~~~~~~~~~~=~-~-I abSOlVeen~O!l B~a!l~~ri de ~~,r~;n al~:~~(:;.:/!I~{lr~~:(1. f.~(,~~(::lâ~;;; ,II 11. -= '" "lfita~ 
Cl'oitoria pentru domni mu 'că dl" p' dă te 

I "..41pinişti~~ 3 pt. tineret. 5, 7,15. şi 9.15, 

MOSKOVITZ ZI n arls, pre ore DlIIulrca Îll slăpânil'e şi slIstinând !lI 

pentru începători şi avan· CII fă";(' {lanclIl armatei din J)on]'o- Lot eri- a· deS' tatrlaidgl 
A rad. Asortiment bogat. Baţi. Arad, Plata Avram Iancu 5. qea şi rl'//'(lgereQ sa dela TllrO/cain, ~ , 

li - Si(ist1'll, Rahol'a, -Hâl'ŞolJa şi Ghe- ~ _ _ ~ _==-5 - ---,.. 



uminecă, 30 Oct. 1938. F r o n t 11 1 de V est 3 
~~~~---------------------------------------------------------------------------------~~ 
larile solemnităli din Cernăuti Intrunirea presei române şi minoritare 
Extinderea legislaţiei dia V~("blul Regat ,din provincie sub preşedinţia D-Ioi sub-
f tn Bucovina secretar de stat Eugen TitesuD 
tlclunitatE'a unifirtlrii le-: pulungt Şerbănescu, prefec- . - .. 1 . , I 1 La sărbătorirea uniflcaru eglsla-! loia/ să clIda pt' aCl'aslă presă cu 
',ltive, prin ex, tinUf'i'eC:l le- tul judeţulu Hotin, locot. th'c, care a avut loc in capitala prl'Cisii misiune şi 1'0/ ,le clarificlI
rilor dill Vechiul Ht>gat coJonel Brăescu, comandan- lha'ovinei. s'au Întrunit la Cer- n~ /,o/itin( li mllsst'/()r, 
:~ucovjlla, s'a dl'sW:-;oul'at I tul jandarmeriei, maior Iso- nutqi () hUII;\ partc din directorii //1 1l1'(,1I~/"i t'pocii tii' f,''illwl'ire ne-
~el'nflUti, în t'atil"lll uuei I pescu Grecul, Const. Brumă, ",i JH'U!>I'iNal";i ziarelor rom:lne:-:ti Y l Iti' f t~ 
j"llfttoal"e sfll'hătorL ,primul preşedinte al Curtii 'f Ct'SW'(/ It' /) tI!I I'l' ()IIU II (l CUIl-
'U ::;i minoritare din provincie, ('('J-{wi ,fI' SIIII şi dt' n'form!Î fJoli-
'll1pul mohorît ~i ploios de Apel din Cernăuţi. Hudes- După Mjullul oferit in cinstea lini pill/Id, Pl'l'S11 p/'llL'illl'("W (/ 

"amnă nu a putut împic- cu, procuror general, consÎ- 101' da C,,-,tl'u S'I!>SC"I· .. t,"rl'·,ltul PI'e- /. l - . 1 "., /. 
" , L " " • Ii tII sa :lI' ItIC(/{ re:,' In (I~('/~ rJ!(I 

'~ pal'tidpal'(>u (,oll1p~dă lieri de Curte: Banu, Mari~o, sei şi Propagandei, toti aceşti irun /i/!cr cow>imtila Il nOllilol' dll'I1IMi. 
:-sufletitit a populaţH'l la Adrian Gheorghe. Marosln, ta'<I' al' scrl'~III'II' COII'{II',"11 "1"1 P u r 1 ' 1 " ... ~ u ro- 'v l VOI' )/,sc nUflll11 (e fJl'I',ţtt I'rl-
'tltă g'rallClioa~<l Sell"n<ltoa- etc.' judecătorul de instruc- vincie au avut o consfătuire, pl'C- mânl'ască. carI' trl'l'lIic sflI'ijinilă 
\Qre dllp[l tiollflzeci de ani ţie Alac!i inspectorii generali lidată dt> d. Eugen Tite,lIlU, Sub- şi de:H1oltaltl in toate provinciile 
11\, S{l ul'să :cîT;>ească. .acty! administra tivi, În frunte cu secretar de Stat al Presei şi I'ro- unde rostul şi menirea ei sunt 

'ti pe ,,('('1 a Pl'OV IlU'ICI d. Brătianu Iliescu şi Stoica' pagandeÎ, La sosirea d-sale într'ea- esentiale; vorbesc şi de presa mi-
~i1or lui Ştefan cel ~Ia- decanlll bat roului de Cer: 't t~ t' tA" 't v A t' ,-ro' ga asls eli a a o\'a IOna In plelOa- non ariI. care III aces WIJlre]lll'tI-

lIească, prin presa 
trebuie să recunosc 
101" de credinţă este 
şi pretioasă. 

In ceeace priut>şte 

lor aufori::ală: 

că mdrturia 
reconf oriantd 

presa romd-

; Renle 8i Eleele 
Bonuri de Impozite 

pentru plata' fmpoziw 

tului şi pământului for- ~ 
ţat. pentru Asigurare 
Socială la 

• patria-ma~Hl. A năuţi, N. Saucluc Săveanuj )'I! pe d, subsecretar de Stat al Iri llIif"l'natiollole, ne-a dat Illi con-

p-eg-ul ora:-;;,. mcel,>and ('U reprezentantul Soc1etă1ii A- Pn'sei ~~ PropagalH~ei, prin strigă-

1 
('urs n~limil~t, ,llt.;,{'m~nd .lt~iali~mul Banca 6 01 d I C hm Idt 

lţuti ile publice. ~I tl'I"IlH- cademlce "Junimea", d. Cos- te: ,.Trmască d-) MInistru al Pre- cel mar tlt'sa"arş/f Şl (lnlltllld (u-
I CU cf'le mal mode"te movic1 etc ~ei şi Pl'Opagandei, trăiască gaze- turnr Ctl 11/1 exisltl nici un pllra- A: R A. D. 

dM, a Îmbrăcat haine dc ,. SE' N ~ 
~toaret tiind frumos pa- Bancheta. t:ll'\11 Tikanu!" I/dism şi "iei (1 simililudini' intre tr .mmescu o. '1 

D-l Clony, intr'o inimoasii cu- si/Il(/ţia de /(/ ilO; şi n/l(' si/ualii .t. La '.,I'a t:l.JtI a avut 10(' 1111 \'all' y;intare, exprimă toată gratitudi- J"ISI' /lcll/Illmen/e in discuţie. nească, p(/ frece ÎTI proL'illcie • 
. h.tmlrea la .zarA ehet, in pr,inzitorului Palatului ~Ie- ,nea presei româneşti din provin- Si nit'i 111/ /Hltea li II/tlrl: nil pu- printr'o fa/aM cri::ă de adaptare la 
~i on~pelj aU 50sit in gHr:l tropolitall, la c:m~ :tll Inat parl!'; cie, pcntru activitatea d-Iui Tih'a- lea fi a Itfl' 1, liinrk(l mitlOrilii/ile nonilc imprf'jurdri. ,5i mi pot spu-.li la ora 10 jllm., Într'ull irl:lltii oaspeti şi auloriti\tile !'I\'il<> i 1111, mulţul11indu-i pentru interesul lIl' Ca o complectfl/'c a declara-
i!!'Iinisterial, fiind înt:lmpinaţi ii militare din !iil'ltul Succ\'t'L ,pe care îI poartă acestei prese şi tiilor importante şi categorice fă-
,~ol,itl'i1ile civik şi l11ilil<\l'1~ :lle La şampanil" pl'imu! a luat ("u-I e~p,rirn.flllll.ll:i sperant~ că re~'t'~di cuttl as/(i.::i tLe d, minis/ru \"iclf>r 
"rui Suc('Uyu. v.intul cII, ministm ,\1 Justitiei Vie- e:ll'Ile Ju~tlftcule ale zIarelor ŞI zla- \ : lamandi. că presa va fi chcma-
~,tl'('n au descins d-nii: \~lt'tor I()r Iam:Hî.Ii, ('al'" a spu:-; UI'Il1:Ilrn, rhtiloJ' din pro\'iJl('ie \'01' putl'U ~fi ',' tă să joace un rol hotdrâtor in re-
i di mini!>trul Justiliei, AI. Yi, I de: în SCUI·t timp :-:atisf:kute. Pn'1.ellta forma S/atului şi in stor/arca de 
'! ' I I 1 I d-Iui Eugen Titt'anll în fruntea armolli:al'c colectivif a natiunei. J, procuror w'nt'ra a Ila - 1111//1 Prea Sfiu/il' LJ(lrinle, /Jom- '" . 
,fIi de Casatie din Bucureşti. " _. .. I Sllbsecretal'latlllm PreseI ŞI Propa- ]-'11/111 l'a dispare presa de mandi-

1, , '1 ' <li t al I Jl/lh /.1' _u/ent Reg(11, Dom1l1/or, gandci este pentru noi O chezăşie citate şi l'a trăi În primul rând pre 
~!ClU, pnmu pJ eşc Il C GeL dil1tdi cuvânt care se cuvine' , ' 

r' \ 1 d' B l' T T Y
' 'a sfârşIt d-~A. ,~a lle dCIlInitate, lrasali1 pe infere-

e , pe m ucureş 1, • a- sd-l rostim aici. ca şi ori und(' sI.' I ' ~ . " 
J., consilier la 1nalta Curte ?~I ,~O~.I~~. prc~edIntele ,Smdlca- srll I,ital al Sta/ului. 
)~atic, Titus Panu, pl'ocurol' !U.Ul ZI:1llşlll~r dIn nU~O,vllJa, ~u~ ,~ , ~, Publici/alca cOl1lro/atii - (1 c(/rt'i 

1 
~I Curţii de Apl'l din Hu- 11II11("$te (,U c:lIf!ură "mllHstruhll ŞI aplicare nil va Înldrzia - in con-o 

.\' Cezar Petrescu, directorul gazptarului Titeanu, care infrun- tracle obligatorii. are acest rost. 
i Homtmia, .\lfre<t lIdtl'l', tiInd \Ti'IIH'U I'ca a sosit astăzi P(" căci este greu de conceput ca' un 
ltul ziarului LI' Moment. (,~lll'a ael'ului, spl'e a fi in mijlocul Siat să subvenţione:e indirect ofi-
• TI I 1 \1 no~tn(·. c!n;ll' de dl's/râmal't' (1 idl'alurilor 

a~erghie, It'OC OI' ol'ga, a-
~ogaru, avocat Vintilă Crigo- D-I Botiră ec,"e l'a llCf'st ('ontad :<o/t, dt' r/I',HIlI(Îl'sirP, () logica dl" 
'I~ocaf :Mircea Arsenescu, Fe- î"lre IH'l'sa din provincie şi Sub- conscrllllre împiedică aceas/el ano-
!tI'. seer<'lal'ialul Pn~sl'i şi Pl'opagnndl'i mlllie. 

:; j!aril Înaltii oaspeti s'au în- să Cic eii! mai (\I'!; posihil, sprc o Ziarele, /'cprpzenlând îllSă nuclee-
,f in maşini cătl'e Mitropola', dt 111 ,Ii bună ol'ganizăre a indl'U- EUGEJ'Iv rUE (J,/"",U II'I (1/1' d~~ utilita/p şi de 101't(1 vitală. 
,J'a oficiat un serviciu divin mării opi Il ipi pul,I;!"". subseerelar de stat al Pr"'"e' por birui În coc/nIl inlcresuilli d~ 
l' !) \ . şI li.·op~(JClnd .. , NaţIonale, . 
're lin sobor de preoli. în ,-1 i II rei ~forariu. dil'eetol'ul zia j Stai. 'om salu(/ aces/c' ::ill/'(', ŞI 

;.:('11 1. P. S, Mitropolitul Vi- nllui .. (;1:1,ul HlIcoyinei" cxpunc ne IH'l:.;lre I/ll il! jJrimlll nÎJltI. p{~ ldn-' [H/m dl/c(' o fJolifi('(l IIc dl'S[lo/lllr p 

',Puiu. voi 1(' şi difjeultătil(' pl'il} care tl'eec !l(i sel1till/cntl// loil/titc1/ii p()liiice,! (1 101' şi a prl'sei româneşti Îll ge-
':ji'a 10 jum, a snsit Cli un l\- prl'sa provincie şi cere să sc ia :;('nf.il1lelltI11 tCt'rrlloştillt('i pentru to Illeral' 
tr:.:\.Il.E.S, d, Eugen Tileanu. măsul'i de inrlreptare. [alinIa no(/strll proul'r/J.'aÎil şi SI']1- Trebuie să sal11ăm cdt de multe 
'clnl' dc. staI 111 prese,i şi pro- D. Eugen Titeanu Subsccretar de iim/nlli; ulllli conlrlrl /JfTSOWI1, pe ':::(11'1' şi sll IIlili:ăm in schimb toalt 

O}i, in~olit de d, Victor Al- Sfat al PresE'[ şi Propagandt>i. lu- (',1/'(' ştim etl. 1111-/ pol găsi uil/rea; 1 ::,I~rele. Vorbrsc de f'leml'llt/'l~ :a~ 
,), director de cabinct, ând cuvântul, spune următoarele: ell~ .~<' ,~iJ~I. flUI~ /JiIlC, in casa lloas- Illu·O.ll' , rare, (n acesle, (m~)rPJural'~ 
honul aerogării, d. Tile:lllll "ril multumesc mu/t. domnilor!1'II Irlliş/lia ŞI (Ispita/aTa. dccâ/! Clllcwll. ou dot cca dl/ltdl dovada 

~Îlllilmpinat de un numeros şi sCl/mpi colegi, pentru pl'lmlrea iti orice ulM casă. 1(1 vie/ii cOl'pomfÎvc şi a ba:ci salr 
F ziar'işli şi de dÎl'('{,tori elI' _ __ _ dildul'Ollsl1 şi prielenească pe care . Siei Il!! putea fi (lI/Iei, fiilldc(l: llH,':(J/t> Îll Il'~q~!uri'l cu interesul su-

l
'Om~ln~sti şi minorilal'(, din VICTOR IAMIIND' all {dcrtt-o minisfmlui şi mai a/cs />/'('SI/ lIoastră minori!ard şUt' ('d pl'l'wr al Ţarl!, 
:iţ. mlnlstrul/ustl1le' f/a:elarl/lui, ymlli/(,/~ Romdlliei sllnt ÎlIldlllllml I Presa, prin tillll/~ şi s~rviciill' (/-
)lira, pn'~('dintcle sindicalu' D-I'oas/I'ii clllloaşteti strădaniile dlcplul'llor I!oastre etnice. [/Il În (1_ . dww de ca, a fost /11 lIltmu'/e doml 
;şlilor din BUl'ovina. a sa, IIIlunii fll('/urii de riisp/lIldere ai mele, pl'nir[J sO{l>al'ea şi asigul'll- fllra lor; ell l'olluinisl1l11/ debol'dl.'ll- (lllni de sf()r/ări interni' şi grl'1l.' fll
I d. minish'u din partea pre- 1/111'(;; noaslre dl' ."Ilai, este un ('/1- rea inl('resr{or d-lIoaslnl prolesio- ::i1 jJrdll/im[cni şi puternic ac/ualt~- I cLT'cdri l',rterne, 1/11 modd de cl' 
I Bucovina, ia!' d. Gabrielll'rlnt de respeduflS omagiu ŞI Ile- Jl(;/c, I.I/pla mI'a este ll/pta d-uoas- le llo(lslr~> Irontiere. I Irl'1J1li~ S(I {il', _;~, viitor o/'gaTl~:.(/I't'(1 
t l,a salutat in nUIlH'lc sin- 1(1.rmllri/ dCI'otam('1I1 ciUre Rege/I' tril, Dau Oel'flsf<! luptă, fiindcă sunl f lldl'u{irll/ sla/islic este cii IlIi (1-' cnleclwil CI 1 rll'Il, acca nwlJ111 mre 

I~ ziaristilor minoritari din Il/rii, sim/)o{ /lanHlIll'nl o/ mii/el/ii c"lwills de neccsi/r!lc(/, rlti1ilatea şi: veni nimic de dut, dar că a/11 (/vca : de liber/ale disciplanaicl. in in tere-
,. suflrfeş/i şi, palit icI' U 11I'(lInllllli. ma/c(/ misiulle Il !Jrl'sri provincia-! ccl mult de luai. 'sul primordial al Sioll/lui, 

thisll'\J Eugen Tlteanu a mU11 simbol permanent al solidiiM!i 81a- le, In epoca desct'nlrali.::ării, aceen- ,1 dC/J(lrll I politic este că dO/'in/a! Preso, În sfârşil, pe aceiaşi 1:-
pturol' pent,·u primirea fă- lul!!i, grl/'an(i(' sfa/amicii li desvol- /ul preocupărilor noastre trebuie l10flslnl de pace III'-a făclIt sd 1111 : nie de preocupări şi-a arătat devo 
Ppă rare toti cei prl'Zl'nti Iării În pace şi în prospai/all' a ~~ vorbim deloc, În ultimul timp, de tamelltlll ei nelimitat pentru Carol 
~'l'ptat spre Mitropolie spre nnmw/ui llostrll in/I'I'[/. H • , minorilt1t ile român('şti, dc aşe::are . al II-lea. Regele reformator. Era 

~, la serviciul divin. Să tri1;ască Majestatea Sa lkgc/e al na roc • 1 islaricc1 şi de ff'/!ll elim trc1iesc cle, : lil'('sc ca ;c/ mai popular ve/tiul 

;Mitropolie, pe lângă Cc.l'ol al Il-lea! (Ol'otil1ni), Noroc să fie I ;! laM dece. in sehimh, !lll Sl' poate al gandirii şi al slOl'I'; tipări/1' ~ii 

t
t"oaspeu sos, iti din Bu- Prezentii în frun~e cu dI. J I G Id h- -d! 1I11rbi de simple minol'iMli de eolo- . se plInă neprecupeţit tn serviciu' 

au luat t d . ac, a o se mi t nizare. ,terste millOl'itilli ÎIlsă <;-llU t' Celui 1'(1('(' I'ămâne Vocpodlll CIlItU-par e: . pro- ministru al Justiţiei, V)('tor Y 

univ 't Al' "COTERlf. II luat ele sing!lre sarcina si'l vor- ri; romd!lcşti", 
erSl ar eDanu, Iamandi, au }'ostit câte o (u-

. tul regal al ţinutului ~ : J - - Apoi au mai vorbit şi alţii 
'a, d. Cergavski, secre- \'antare. Dt. ministru al Justitiei, Victor: 1 ueat_ CU Incredere la 

1,eneral al ţinutului Su I [;~Il\andi, a prl~nit fiei? J~U('l\l'('~li'l' J Loteria de Stat I ~ 
lld. PulnOifveesrosritIa· "ţii Ni stdoir

n
, mOb'I'18 bune si elll'ne dll, partea d-IUI ,\ndrf'1 Radulescu, ~ 

•. primul preşedinte :lI lnaltd Cu!'ti J COLECTtJRA OFIClALA (t;.lfI şi r4spAndl11 
~~ţi, întreg.uI corp con-! numai la firma d\,' Cnsatir şi Justilil'. următoarea f' Sediul cenlfld CLUJ: Regi- t 
~! .generalh: Haralamb! ' t('\egl',lmă: r frontul 
tiU R - . B' 1..... t .. /kqrrt {om'll' TIlull 1'1' simt 1'1'('- I na l\hria No. 48. AR ~ D : " a '. OZIn ŞI UnIŞ, co- 1"'''' argare a , 
,Crlstescu, Teodorescu, BernalJj Zl'Ilt /a sărl>âtorir,'a !I/lifirării /c- ! 1. Olareu, Str. Brătianu 3. I dt f (Si ~ 

O;'ul jUdetului Cernăuţi, A R A O !li.~hr!i/!e in SC/lmpa l1oas/rc/ BlIco- . ,----- \ 

Obir, Ion?SCl1, Sl.ăti~es- : Bulv. Regele Ferdinand'41. vină, --------------------------._ lfectul JudeţulUI Cam- .1/11 propus unifical't'a indafă dll-

11~I" dliJQQ. '~6~Q~1 -E cQQUIWm~ea ~.teb~n~l-gQt pă Imire. ~ ,im sus/illlll-o la .1nulcmi(/ Ro-! 
marul. ! 

a 10 rau Z ~...,l moderne Am cGllfri/mit /a ÎI1{ilp/,,;rl'a ei (Il ; 

a· 40~/o economie de Basarabia. : 
',' curent ' ! Am În{i!ţişu/-o Îl! pl1l>/icu(iIlJli/c 1 

(on'in!!tll~ fa ! 
Cele mai eftine haine pentru bărbati, copii, pal
toane de piele, specialităţi în paltoane de iarnă, la 

Iosif liluzsay 
Arad, vis-a-vis cu Teatrul comunal J

t~, Of?narea mărcilor selecte! Voce perfectă, nei- mei!' ca (J muJ'/' da/OI'il' l1r1tiol1l1!r1 i 
ltabll,ă. Recepţie fără zgomot. Scală uriaşă de II/li par/c ori cllm CI! tol sIIi/dul 

sticlă a staţiunilor, manipularea simplă. Ia sllr/JtHo/'irea operei reoli:a/ii d!' i ;1IiI~~~~~~~~~~~~~!'!!!!!!!!~!!!~~~!!!~!!!~!!!!!~ 
',I~gUlatt~tuin"leliJ, rlda SI'DI'Smund Hammer ~I~ FI'ul JJcmn:a-l'oasfrc'i. •• ieftine şi I t~j • Y & [)lImll(,:1'1I sr1 1'11 ail/ft' s'o Sr1!/l(/- mantouri bune NeUliinder __ 
~ad,Bulv. Regele Ferdinand 27. Telefon 10-47. 1 ~ luili {'cÎl mui C/lI'lÎnd. SI blănUri numai IR nHll1i1f. Arad. Paln1ul FiseherElis 
... ~w~~~~~~~gWii (s~) A,V/lUEI lUnr'l.ES(T. 

l 



de V est 

-----------------------------------Tipografia LOVROV &; CG. 

7 


	Frontul de Vest_bw_142
	Frontul de Vest_bw_143
	Frontul de Vest_bw_144
	Frontul de Vest_bw_145

